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Gothaer towarzystwo Ubezpieczeń s.a. 
ul. wołoska 22a, 02-675 warszawa 
tel. 22 469 69 69      
www.gothaer.pl

Aneks nr 2
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kosztów leczenia cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na 
stałe za granicą w czasie ich pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od 01.10.2010 r.

§ 1
przed „postanowieniami ogólnymi” wprowadza się „informację o istotnych postanowieniach ogólnych warunków 
ubezpieczenia, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”:

„Informacja o istotnych postanowieniach ogólnych warunków 
ubezpieczenia, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rodzaj informacji Numer jednostki 
redakcyjnej OWU

Przesłanki, 
których 
zaistnienie 
zobowiązuje 
Gothaer 
TU S.A. 
do wypłaty 
odszkodowa-
nia lub świad-
czenia

OWU kosztów leczenia 
cudzoziemców i obywa-
teli polskich zamieszka-
łych na stałe za granicą 
w czasie ich pobytu w 
Rzeczypospolitej Polskiej 
– część główna

§ 1 ust. 4,
§ 3 ust. 1 i 2 oraz 4-6, 
§ 6, 
§ 7 ust.1,
§ 10 ust. 1, 2, 4, 5, 9, 
§ 11, 
§ 12,
z uwzględnieniem 
pojęć zdefiniowanych 
w § 2

Klauzula nr 1 
Ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypad-
ków

§ 1, § 2, § 3 ust.1,  
§ 4-7,
z uwzględnieniem 
pojęć zdefiniowanych 
w § 2 (w części głównej 
OWU)

Klauzula nr 2 
Ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej

§ 1, § 2, § 3, § 4 ust.1, 
§ 6, z uwzględnieniem 
pojęć zdefiniowanych 
w § 2 (w części głównej 
OWU)
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Ograniczenia 
oraz wyłą-
czenia odpo-
wiedzialności 
Gothaer TU 
S.A. upraw-
niające do 
odmowy 
wypłaty 
odszkodowa-
nia i innych 
świadczeń 
lub ich obni-
żenia

OWU kosztów leczenia 
cudzoziemców i obywa-
teli polskich zamieszka-
łych na stałe za granicą 
w czasie ich pobytu w 
Rzeczypospolitej Polskiej 
– część główna

§ 3 ust. 2 i 4, § 4, § 7 
ust. 1, 2 i 4,  
§ 10 ust.3, 6,10 i 11,  
§ 11 ust. 5,
z uwzględnieniem 
pojęć zdefiniowanych 
w § 2

Klauzula nr 1 
Ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypad-
ków

§ 3, § 6, § 7 ust. 9 i 11,
z uwzględnieniem 
pojęć zdefiniowanych 
w § 2 (w części głównej 
OWU)

Klauzula nr 2 
Ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej

§ 4, § 5, § 6,
z uwzględnieniem 
pojęć zdefiniowanych 
w § 2 (w części głównej 
OWU)”.

§2
1. § 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
 „amatorskie uprawianie sportów zimowych - forma aktywności fizycznej podejmowana przez Ubezpieczonego  

w warunkach zimowych, dla wypoczynku, rozrywki i odnowy sił psychofizycznych (nieobejmująca wyczynowego 
uprawiania sportu);”

2. § 2 pkt 15) otrzymuje brzmienie:
 „sporty wysokiego ryzyka – rodzaje aktywności fizycznej, które niosą za sobą duże prawdopodobieństwo wypad-

kowości dla osób je uprawiających. Sporty wysokiego ryzyka obejmują też sporty ekstremalne. Za sporty wysokiego 
ryzyka uznaje się sporty należące do następujących dziedzin: alpinizm, alpinizm podziemny, wspinaczka, sporty  
i sztuki walki, sporty obronne, nurkowanie przy użyciu aparatów oddechowych i płetwonurkowanie sportowe, 
rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sporty lotnicze, skoki ze spadochronem, paralot-
niarstwo, szybownictwo, kiteboarding, mountainboarding, sporty motorowe, sporty motorowodne i narciarstwo 
wodne a także: bungee jumping, B.A.S.E. jumping, parkour, wyczynowe jazdy na nartach, snowboardzie, rowerze 
górskim oraz hulajnodze;”

3. w § 4 dodaje się ust. 7 o brzmieniu:
 „Gothaer TU S.A. stosuje wyłączenie albo ograniczenie swojej odpowiedzialności, jeżeli pomiędzy zdarzeniem 

ubezpieczeniowym lub szkodą a okolicznością wskazaną w postanowieniach dotyczących danego wyłączenia albo 
ograniczenia odpowiedzialności istnieje adekwatny związek przyczynowo-skutkowy, tj. gdy zdarzenie ubezpiecze-
niowe lub szkoda są typowym, normalnym następstwem wspomnianej okoliczności.”

4. § 7 ust. 12 Klauzuli nr 1 owU otrzymuje brzmienie:
 „Jeżeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, a śmierć nie pozostaje w związku-

przyczynowo-skutkowym z nieszczęśliwym wypadkiem, niewypłacone przed śmiercią Ubezpieczonemu świadcze-
niez tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłaca się spadkobiercom na zasadach wynikających z obowiązują-
cychprzepisów prawa.”

5. § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:
 „Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpie-

nia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a jeżeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od 
dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Gothaer TU S.A. nie 
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poinformowało Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie 
od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.”

6. w § 9 dodaje się ust. 9 o brzmieniu:
 „Umowa ubezpieczenia wygasa z dniem wystąpienia z umowy ubezpieczenia przez jedyną osobę, na której rachu-

nek umowa jest zawarta w dniu wystąpienia z umowy ubezpieczenia przez tę osobę, o którym mowa w ust. 11.”

7. w § 9 dodaje się ust.10 o brzmieniu:
 „Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres,  

w którym Gothaer TU S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.”

8. w § 9 dodaje się ust. 11 o brzmieniu:
 „Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na rachunek innej osoby, osoba ta ma prawo wystąpić z umowy ubez-

pieczenia, składając pisemne oświadczenie Gothaer TU S.A.. Wystąpienie ma skutek w dniu następnym po złożeniu 
oświadczenia, chyba że osoba występująca z umowy ubezpieczenia ustaliła z Gothaer TU S.A. inaczej.”

9. skreśla się § 10 ust. 11.

10. § 12 ust. 7otrzymuje brzmienie:
 „Jeżeli odszkodowanie lub świadczenie nie przysługuje lub przyznano je w innej wysokości niż wniesione roszcze-

nia, Gothaer TU S.A. informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem oraz Ubezpieczonego – jeżeli 
umowa ubezpieczenia jest zawarta na cudzy rachunek, a Ubezpieczony nie jest osobą zgłaszającą roszczenie – 
wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniające całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 
odszkodowania lub świadczenia oraz zawiadamiając o możliwości odwołania się lub o dochodzeniu roszczeń na 
drodze postępowania sądowego.”

11. § 14 ust. 8 (o treści ustalonej aneksem nr 1 do owU zatwierdzonym Uchwałą zarządu Gothaer tU s.a. nr 113/15  
z dn. 30.09.2015 r.) otrzymuje brzmienie:

 „Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Powództwo o roszcze-
nie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd 
właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy 
uprawnionego z umowy ubezpieczenia.”

12. skreśla się § 14 ust. 10, wprowadzony aneksem nr 1 do owU zatwierdzonym Uchwałą zarządu Gothaer tU s.a.  
nr 113/15 z dn. 30.09.2015r.

13. § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 „Do spraw nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności 

Kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych regulujących działalność ubezpieczeniową.”

§ 3
pozostałe postanowienia owU kosztów leczenia cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą 
w czasie ich pobytu w rzeczypospolitej polskiejpozostają bez zmian. 

§ 4
Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych  
od tego dnia.




